
UN VELL ITINERARI
PEL GARRAF

Serra deis Pins - Oarnpqrás- La Morella
Les Agulles - Bruguers

Mireu si feia temps que no'
tombava per aquells indrets que
encara no havia vist de prop els
centres d'emissió per a I'aviació ni .
els de la telefónica que, amb les
seves espectaculars antenes, guar-
neixen una amplia zona propera a
Carnpqras, així com la carretera
asfaltada unida a la principal, que
passa per la costa.'

Em ternptá de bon principi la
idea de tornar pels ve lis camins
del Garraf, on tantes caminades
havíem realitzat quan érem més
joves, en les beceroles del nostre
excursionisme. I ens proposárern
aquell diumenge 10 de gener de
"fer carnes" per no perdre la forma
i ja tens el Joan Mañé que penja
full de sortida a la cartellera pen-
sant-se que seríem 3 o 4 i resulta
que al final a I'estació de Garraf
ens trobaríem 22.

em la tercera: I'abocador de brossa
de la Vall de Joan, i la quarta és
gairebé factor comú abona part
del territori: els efectes de desertit-
zació que han causat éls incendis.

ment que també desconeixíein, i
s'enfila cap a I'abandonada masia
de la Pleta, que serveix des de
corral de ramaderia fins a aixopluc
i bivac de molts passavolants. Si
aquelles parets parlessin segur que
ens hauríem de tapar les orelles
deis disbarats que sentiríem ... Pero

El camí passa pel costat del
cementiri de gossos, curiós establi-

I la feina que hi va haver per
descobrir el corriol que s'eníila per
la Serra deis Pins amunt! Tot pu-
jant em plantejava el paradoxal
que resulta que, abans, aquell
camí el feien servir sobretot els
espeleólegs que anaven cap al Garrar. L 'Autopista, els túnels I el Castellot, des de la Serra deIs Plns. Foto: Josep M. Sánchez

Hascler i la Morella carregats de
cordes de cánern, escales elektron
i carburers, i en canvi, ara, a la
zona de Campqras es pot aparcar
amb els cotxes arran de la boca
d'uns grans avencs sense el més
mínim esíorc.

La claredat del dia i la bona
panorámica que es divisa serviren
per compensar aquella dura pujada
fins arribar a dalt de la carena. En
aquesta sortida seríem fidels testi-
monis de les profundes malifetes
que estan succeint pn aquest tortu-
rat massís del Gárraf. Les dues
primeres ja les teníem al davant:
I'autopista i els seus túnels i les
pedreres que flanquegen el camí
amb paorosos' cingles queixalats al
relleu de la muntanya. Més enda-
vant, des de coll Sostrell, divisan-
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ara aprofitaríem I'ocasió per esrnor-
zar al voltant de la seva caracterís-
tica cisterna d'arquitectura cónica,
d'estil modernista com tota la rna-
sia i que en la nostra joventut ens
havien fet creure que era una de
les primeres obres d' en Gaudí.
Realment ara sabem que fou cons-
trulda per Francesc Berenguer a
final del segle 'passat.

No ens quedava altre remei que
passar prop de l'estació de Telefó-
nica situada al Pla de Querol, pero
ens dirigírem sense aturar-nos cap
al pla de campqras. Abans vol-
guérem mostrar als qui ho deseo-
neixien algunes de les nombroses
boques deis avencs que' caracterit-
zen la zona, pero entre les ante-
nes, els vehicles i la carrétera han
fet canviar la fesomia eixuta i es-
querpa que recordávern al voltant
del Pla de Carnpqrás, que encara
ara és com un petit oasi verd
enmig deis rasclers de pedra ea-
lissa.

I volguérem assolir la Morella.
I no pels seus 594 m,que és la
máxima alcada del Garraf, sinó
perque també és un bon .lloc de
guaita que ens permeté de veure
una bona panorámica i que alhora
serví d'excusa per ter-nos una foto
del grup, molt amablement tirada
per un deis guardes forestals del
Parco

Ouan tirávem avall per un deis
corriols que ens portaria a coll
Sastre 11, aparegué darrera nostre
el "Mam" Aguadé i els seus "boys"
que anaven d'espeleo. Pero tot va
ser veure'ls i desapareixer, engolits
potser per un deis nombrosos
forats que guarneixen aquells in-
drets ...

Mentrestant aquella tranquiLla
comitiva avancava camí fent petar
la xerrada, fins que una sobtada
fortor ens indica que érem a una
de les capcaleres de la Val!' de
Joan i el seu pudent abocador de
brossa. Des del coll Sostrell divi-
sárern aquell disbarat ecolóqic, les
conseqüencies del qual van costar
la vida, I'any 79, a un jove espele-
óleq nostre, el Xavier Claramunt,
quan visitava un avenc pie de gas
meta que, procedent de la brossa
propera, explota al contacte amb la
lIum del carbur. Pero I'abocador
continua en actiu.:

J Fugiríem amunt cap a les Agu-
lles. Un camí costerut, pero bonic.
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Descansant a dalt les ruii¡es del Castell d'Eramprunya. Foto: Blanca Forgas

L 'Ermita de Bruguers des de dalt del Castell d'Eremprunye. Al fons Gava I Vlladecans.
Blanca Forgas



Sant Mlquel d'Eramprunya (any 957) I cisterna I tombes excavats a la roca. Foto: Blanca Forgas

A la nostra esquerra divisem Be-
gues i darrera seu él Montau, de
659 m, més alt que la Morella
pero que qeoqráficarnent ja no
pertanyal Garraf, sinó a l'Ordal. .

Dalt de les Agulles tindríem,
constancia de la gran quantitat de
practicants de BTT que, voltava
aquellmatí dominical. També I'es-
petec deis trets d'escopetes del
proper camp de tirde Can Perers
enscridaren I'atenció. Mentre repo-
sávern una estona, recordava en-
cara alguna practica de rappel que
havia fet en aquells cingles.

La baixada cap a la Clota, ja
plena de gent i cotxes, ens farien
derivar pel camí que envolta ,I'ele-
vació de la Desfeta i acostar-nos
progressivament a les envistes del
castéll d'Eramprunya. El camí
ofereix a banda i banda una veqe-
tació molt peculiar: cirerers d'arboc,
que encara ens brindaren els dar-
rers fruits madurs ja fora de tem-
porada. " .

Ens hem allargassat molt i
I'arribada a' dalt del ')Gaste11, és
desigual i n'hi ha que ja estan

.'

cansats. Enia:¡rat dalt de les carac-
terístiques roques de gres verme-
lIós -populamíent conegut com
pedra d'esmolar- el castell, o millor
dit, les seves rulnes, dominen tota
la plana de Gavá, Viladecans i
Castelldefels. Originari del seqle IX,
era en la zona que' separava les
terres del domini árab de les terres
deis cristians i que eren protegides
pels reis francs. Encara es poden

!veure les tombes excavades a la
roca,' així com uns grans dipósits
per recollir l'aiqua.

A alguns de la colla els sobta
haver de passar fent equilibrisper
la passarel.la que salvava la fossa
cap a la part alta del castell. A
peu del cinqle, sota nostre, I'ermita
de Bruguers, indret farcit de" gent
en busca d'un lIoc per dinar. A dalt
j a prop nostre, no podia faltar una
colla dominical arnb la radio a tota
pastilla i, envoltats del fum d'un foc
que no sabien encendre mentre
comencaven a preparar les coste-
lIes a la brasa.

Un cop visitats tots els racons,
ens dicidírem a tirar avall, tot i que
alguns de la colla prenien moltes

precaucions per aquell camí en -
castat entre roques. En passar per
la Roca Foradada, ens férem
retratar amb gran conya per part
de tothom. Ja a la. playa de l'ermi-
ta, cadascú ana a dinar allá on va
poder. La majoria, a redós de l'er-
,mita aprofitant aquell sol, tebi i
agradable d'hivern, 'endrapárern el
dinar. '

El retorn el varn fer en autobús
de línia i en tren, la qual cosa feia
temps que no practicávern acostu-
mats com estem alscotxes particu-
lars. Caldrá fer més sovint noves
excursions que ens recordin els
vells itineraris del Garraf.

,
Josep Blanes


